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XXV Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 20, 1 – 16)
„Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: Królestwo
niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym
rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z
robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł
około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie,
i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam
wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy
wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień
bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im naleŜność,
począwszy od ostatnich aŜ do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po
denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, Ŝe więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.
Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili cięŜar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu,
nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę teŜ i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym
okiem patrzysz, Ŝe ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.”

P

rzypowieść o robotnikach w winnicy zawiera
w sobie dwie główne prawdy porządku nadprzyrodzonego. Prawda pierwsza: sprawiedliwość królestwa BoŜego wypełnia się równieŜ
przez czyny człowieka, przez jego „pracę w winnicy Pańskiej”. KaŜdy jest wezwany do „budowania” świata w róŜny sposób, w róŜnych porach
i aspektach Ŝycia doczesnego. Prawda druga: dar,
jakim jest królestwo BoŜe dla człowieka, jest
większy od jakiejkolwiek miary, którą ludzie
przywykli mierzyć stosunek pomiędzy zasługą a
nagrodą, pomiędzy pracą a płacą. I dlatego teŜ
wielkość daru, jakim jest królestwo BoŜe, nie da
się wyliczyć według samego kryterium ludzkiej
zasługi. Dar ten zawsze przerasta człowieka. Jest
całkowicie nadprzyrodzony. Tekst przypowieści
o robotnikach w winnicy pobudza nas do refleksji
nad pracą człowieka.

Uczniowie Chrystusa, posłani przez samego Pana
do winnicy, czyli do domów, miejsc pracy, szkół
bądź stowarzyszeń obywatelskich nie mogą sobie
pozwolić na to, by „stać na rynku bezczynnie” (Mt
20,3), ani teŜ pogrąŜyć się tak głęboko w wewnętrznych sprawach Ŝycia parafialnego, by zapomnieć o nakazie czynnego ewangelizowania
innych ludzi. Chrześcijanie, oŜywiani mocą zmartwychwstałego Pana i Jego Ducha, muszą powrócić do swojej „winnicy”, powodowani gorącym
pragnieniem „mówienia” o Chrystusie oraz „ukazywania” Go światu. Pamietajcie: Bóg wie o trudnościach, zna „cięŜar dnia i spiekoty” (Mt 20,12) i
jest Bogiem wiernym; z Jego strony nigdy nie
zabraknie łask potrzebnych do wytrwania i szczęśliwej odpowiedzi na powołanie. A z waszej strony, jestem pewien, Ŝe nie zabraknie wielkoduszności i posłuszeństwa.
św. Jan Paweł II
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Poniedziałek – 25 września 2017 – bł. Władysława z Gielniowa, kapłana
Łk 8,16-18
630 Za †† rodziców Pawła i ElŜbietę, teścia Herberta i szwagra Joachima
900 Za † Ŝonę Alicję Szykuła, †† rodziców z obu stron, brata Jana, bratanicę Genowefę, szwagra Edmunda
1800 1. Za † syna Mateusza w 10. rocznicę śmierci
2. Za †† rodziców Olgę, Stanisława Tarapata oraz siostry Krystynę i Irenę
Wtorek – 26 września 2017
Łk 8,19-21
630 1. Z okazji 70. rocznicy urodzin Witolda o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki
BoŜej na dalsze lata Ŝycia
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Franciszka Kikomber
800 W języku niemieckim: Za rodzinę Anny i Łukasza o miłość i zgodę w rodzinie
1800 1. Za † RóŜę Kwapisz
2. Za † Ŝonę Zofię Prędkiewicz w 6. rocznicę śmierci, †† brata Mieczysława, bratową Krystynę, siostrę Antoninę, rodziców z obu stron
Środa – 27 września 2017 – św. Wincentego a Paulo, kapłana
Łk 9,1-6
30
6
Za †† rodziców Helenę i Franciszka Adamskich, brata Piotra, teścia Waltra Kamczyk i
szwagierkę Irenę
900 Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Janinę i Bolesława, brata Wiesława Celejewskich
oraz za wszystkich krewnych
1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie w pewnej intencji
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę i matkę Agnieszkę Lechowicz w 11. rocznicę śmierci,
jej †† rodziców Katarzynę i Wojciecha, teściów Barbarę i Wojciecha, siostrę Barbarę Kieca, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Czwartek – 28 września 2017 – św. Wacława, męczennika
Łk 9,7-9
630 1. Za † Kazimierza Janusza Prokop (od kolegów i koleŜanek SGL Carbon)
2. O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla Marii, Dariusza i Igora
1200 Ślub: Justyna Rejman – Mateusz Dyrszka
1630 Szkolna: Za † Maksymiliana Nowak w rocznicę śmierci
1800 1. Za †† Gertrudę i Rudolfa Starzyńskich, †† rodziców z obu stron i †† z pokrewieństwa
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Henryka Pielczyk w rocznicę urodzin, za † teścia
Szczepana, †† mamę Renatę i ojca Bolesława, †† z rodziny z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące
Piątek – 29 września 2017 – św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
J 1,47-51
630 Za † siostrę Danutę Dyląg, † jej męŜa Władysława oraz †† z rodziny z obu stron
900 Za †† ojca Stanisława w rocznicę śmierci, matkę Annę, męŜa Kazimierza, brata Władysława, teściów Marię i Józefa
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Za † męŜa Zdzisława w 7. rocznicę śmierci i †† pokrewieństwo
2. Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich
1900 Spotkanie dla młodzieŜy z modlitwą w duchu Taize
Sobota – 30 września 2017 – św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła
Łk 9,43-45
630 1. Za † Stanisławę Włodarską w 1. rocznicę śmierci
2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Marii z okazji 60. rocznicy urodzin
1730
Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła StróŜa dla wnuka Jakuba z okazji 7.
rocznicy urodzin oraz o BoŜe błogosławieństwo dla całej rodziny
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2. Msza św. zbiorowa za zmarłych zalecanych: za †† rodziców Michalinę i Bolesława
Gawrońskich, †† dziadków Annę i Michała PrzysięŜnych, za †† rodziców Łucję i Gerarda
Jasny, za ich †† rodziców z obu stron i dusze potrzebujące modlitwy, za † Edwarda Gajcy
(od sąsiadów z ulicy Katowickiej 15), za † Otylię Nowakowską (od koleŜanek), za ††
rodziców Rozalię i Jana Mikieta oraz Jerzego i Hildegardę Trompeta, za † ojca Pawła
Świętek w 12. rocznicę śmierci, †† dziadków i wszystkich z rodziny, za † Jadwigę
Gwozdecką (od działkowiczów Kolonii Źródlana), za † Krystynę Pospiszyl w 1. rocznicę
śmierci (od dzieci i rodziny), za † Erwina Bolik w 30. dzień (od współlokatorów z ulicy
Słowackiego 36), za † Agnieszkę Bieńkowską (od sąsiadów z ulicy Warszawskiej 34), za †
mamę Reginę Głuszczyk w 30. dzień po śmierci, za † Ryszarda Falińskiego (od
współlokatorów ), za † Kazimierza Chirkowskiego i za †† z rodziny, za † Helenę
Danielską, za † matkę Klarę Krzykała w rocznicę jej śmierci oraz za † matkę Gertrudę
Czekała w dniu jej urodzin, za † Jerzego Krzempek (od rodziny Smereka), za † siostrę
Barbarę Kierbedź, jej †† rodziców Romana i Martę Szuba, brata Mariana i siostrę Gertrudę
(od brata Wojciecha), za †† rodziców Józefę i Tomasza Wajda oraz brata Jana, za ††
rodziców Marię i Henryka Latoń oraz siostrę Elfrydę, za † Bronisława Dempniaka (od
Teresy Koloch z rodziną), za †† rodziców Antoninę i Jerzego Loske oraz szwagra Jerzego
Hoffmana; za †† babcię Irenę Nowak w 12 rocznicę śmierci, dziadka Józefa Nowak w 10
rocznicę śmierci, prababcię Helenę Cierlik, dziadka Jana Misiura i za dusze w czyśćcu
cierpiące (od Marka Nowaka z rodziną); za † Marię Rduch i †† pokrewieństwo; za †
Irmgardę Cyron (od lokatorów z ulicy Pomnikowej 20-22); za † Halinę i Grzegorza Mielczarków
XXVI Niedziela Zwykła – 1 października 2017
Ez 18,25-28; Flp 2,1-11; Mt 21,28-32
Wspólna lektura Pisma Świętego
700 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy i Wojciecha śołneczków z okazji 2. rocznicy ślubu oraz
o Ŝycie wieczne dla †† z rodziny
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za †† rodziców Eugenię i Franciszka Jabłońskich oraz za †† z rodziny Rudzkich i Jabłońskich
1030 Z okazji 40. rocznicy ślubu Haliny i Józefa Pieniuta oraz rocznicy ślubu Ani i Michała,
Marcina i Małgorzaty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1200 W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu świętego: Malwina Sonia Leks, Nina
Aleksandra Szapert, Alicja Anna Gogłoza, Milena Joanna Mogielnicka, Antoni Grzegorz
Siekierzycki, Zuzanna Aleksandra Romaniuk, Lena Laura Skroban, Mikołaj Mateusz
Maciaszek, Wojciech Kacper Tarasek
1715 NaboŜeństwo róŜańcowe
1800 Za †† matkę Martę w kolejną rocznicę śmierci, ojca Józefa Peikert, męŜa Zygfryda, rodziców Rozalię i Ludwika Skorupa, †† z pokrewieństwa
W tym tygodniu modlimy się: w intencji misyjnego dzieła Kościoła
• Dzisiaj zapraszamy do uczestnictwa w organizowanym przez wolontariat „Młodzi dla Kamerunu”
Spotkaniu z Afryką. Od 1500 przy kościele Koronka do BoŜego Miłosierdzia, koncerty, rozmowy z
misjonarzami. Zapraszamy do uczestnictwa i do wsparcia inicjatywy budowy szkoły w Kamerunie.
• O godz. 1700 na modlitwa RóŜańcowa za młode pokolenie, o godz. 1730 nieszpory niedzielne.
• W poniedziałek o 2000 próba scholi.
• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
• W ramach spotkania Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy Świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• Msza szkolna w czwartek o 1630.
• W tym tygodniu rozpoczną się spotkania dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii Świętej. Spotkania w domu katechetycznym odbędą się we wtorek o 1530 i o 1630, w piątek
o 1530 i o 1630.
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
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MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie z modlitwą
w duchu Taize w piątek o godz. 1900. Są to takŜe
spotkania przygotowawcze do wyjazdu na Europejskie spotkanie młodych na przełomie roku.
• W przyszłą niedzielę o godz. 1200 udzielany
będzie sakrament chrztu świętego. Nauka
przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w
sobotę o godz. 1900. W świetle nowych rozporządzeń ks. Biskupa nauki takie są waŜne przez rok.
Osoby, które planują chrzest w najbliŜszym czasie mogą uczestniczyć w naukach odpowiednio
wcześniej.
• W sobotę przypada wspomnienie św. Hieronima, patrona biblistów. W przyszłą niedzielę przed i
po Mszach będziemy czytać fragmenty Pisma Świętego. Osoby chętne do lektury prosimy o
zgłoszenia do zakrystii.
• W sobotę o 900 spotkanie ministrantów. Zapraszamy takŜe nowych chłopców.
• 7 października odbędzie się na granicach Polski modlitwa RóŜańcowa – „RóŜaniec do granic”.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Zachęcamy do zapisania się poprzez stronę internetową rozaniecdogranic.pl. Osoby pragnące wyjechać do Samborowic (poszukujące dojazdu, ale takŜe oferujące dojazd) mogą się zapisać w zakrystii.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii – na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii – na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
 Helena Madejczyk, lat 85, zam. na ul. Słowackiego 40
 Anna Pieniądz, lat 80, zam. na ul. Willowej 1
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie

KOMUNIKAT SEKRETARIATU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W SPRAWIE INICJATYWY RÓśANIEC DO GRANIC
Dobiega końca jubileuszowy rok objawień w Fatimie.
Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzajcie za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie róŜaniec.
Szczególną sposobnością do realizowania tego wezwania jest ogólnopolska inicjatywa RóŜaniec
do granic. Jej celem jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy róŜańcowej przez osoby zebrane wzdłuŜ
granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.
Przedsięwzięciebędzie miało miejsce 7 października tego roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w
święto Matki BoŜej RóŜańcowej i na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, kiedy
to – zebrani – na granicach naszej Ojczyzny, o jednej godzinie odmówimy cztery części róŜańca.
Prosimy wszystkich wiernych, aby licznie włączyli się w tę inicjatywę. Módlmy się wspólnie:duchowni, osoby Ŝycia konsekrowanego i wierni świeccy, dorośli, młodzieŜ i dzieci.
Niech w modlitwę róŜańcową włączą się równieŜ ci, którzy nie będą mogli udać się nad granice
Polski. Rodziny niech modlą się w swoich domach, chorzy w szpitalach, a wspólnoty parafialne w
swoich kościołach. Prosimy duszpasterzy, aby w tym dniu, przeŜywali w parafiach bardziej uroczyście
naboŜeństwo róŜańcowe, korzystając z pomocy duszpasterskich przygotowanych przez Komisję ds.
Kultu BoŜego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia moŜna znaleźć na stronie internetowejwww.rozaniecdogranic.pl oraz na plakatach i ulotkach, dostarczonych do parafii.
Rzymskokatolicka Parafia pw. NSPJ w Raciborzu
ul. Warszawska 29, tel. 32 415 31 20
www.nspjraciborz.pl
nspj.raciborz@gmail.com
Kancelaria czynna w dni powszednie w godz.: 7.00 – 8.00;
w poniedziałki oraz piątki 16.00 – 17.30;w czwartki 19.00 – 20.00.

